CEMEI TIA MAURA
MATERNAL ll
Seguem abaixo as atividades da semana 26/04/2021 à 30/04/2021, conforme o
calendário escolar. Projeto Dia do Trabalho.

26/04

SEGUNDA-FEIRA

Atividade: “Dia do Trabalho”
História em vídeo: “A Cigarra e a Formiga" - Turma Mirim
Segue o link: https://youtu.be/_UdOh8gGruE
A história vem falar sobre o trabalho, fala da cigarra, que só queria diversão,
sem se preocupar com nada, enquanto a formiga trabalhava durante todo o
verão, se preparando para o rigoroso inverno. Ao chegar o inverno a cigarra
não tinha aonde ficar para se aquecer e nem comida para se alimentar,
desesperada, mas muito orgulhosa conversa com a formiga, que ajuda dando
algo para se aquecer e se alimentar, depois do acontecido a cigarra aprende
a lição. Converse com a criança sobre a história, fale da importância do
trabalho, da cooperação

e também da administração do nosso tempo.

(estudo, trabalho e diversão)
Objetivos da atividade: Aprender sobre o “Dia do Trabalho”, desenvolver
conhecimento sobre a vida social, incentivar a cooperação, aprender noções
temporais, o interesse por história, enriquecer o vocabulário e despertar as
curiosidades das crianças sobre as profissões.
Campos de experiência:
Eu, O Outro e O Nós (EI02EO05);
Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação (EI02EF04), (EI02EF08).

27/04

TERÇA-FEIRA

Atividade: “Apresentação das profissões que tem na escola e da família”
Vídeo em anexo no grupo de pais
O vídeo vem mostrar algumas profissões que tem na escola, professor, diretor,
coordenador, secretária, auxiliar, inspetor, faxineiro, cozinheiro, nutricionista,
zelador, auxiliar de computador, dentre outras.
Após assistirem o vídeo converse com a criança sobre profissões e fale sobre
alguns profissionais que tem na família, apresente para a criança, depois para
nós professoras e para os amigos da sala através de vídeo ou foto. Pegue
roupas ou acessórios de algumas profissões que tem na sua família. (escolha
pelo menos uma profissão, do pai, da mãe, dos avós, tios…)
Objetivos da atividade: Conhecer as profissões da escola e dos familiares
aprender a relatar suas vivências e expressar seus desejos, sentimentos e
vontades, indentificar alguns papéis sociais existentes em seu grupo de convívio
dentro e fora da instituição.

Campos de experiência:
Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação (EI02EF01), (EI02EF05);
Eu, O Outro e O Nós (EI02EO04), (EI02EO05).

28/04 QUARTA-FEIRA
Atividade: “Apresentação de algumas profissões da sociedade, e o que eu quero
ser quando crescer”
Vídeo educativo: “Dia do Trabalho” - Animação para o dia Mundial do trabalho
(Ensinando meu filho)
Segue o link: https://youtu.be/o6Kp2nxnX1Q
Após assistirem o vídeo educativo questione os nomes das profissões que
aparecem no vídeo, fale para a criança que todas as profissões são importântes
na sociedade, depois pergunte se gostou do vídeo e o que ela gostaria de ser
quando crescer. Queremos saber o que o(a) aluno(a) quer ser quando crescer,
grave um vídeo da criança falando a profissão escolhida.
Objetivos da atividade: Conhecer profissões e suas funções em sua enorme
diversidade, perceber a importância para a sociedade que as profissões
simbolizam e transmitir valores para a formação moral e social.
Campos de experiência:
Corpo, Gestos, e Movimentos (EI02CG01)
O Eu, O outro e o Nós (EI02EO04)

29/04 QUINTA-FEIRA
Atividade: “Procurando imagens das profissões em revistas e jornais”
Vamos precisar de revistas, jornais, folha sulfite, tesoura e cola.
Converse com a criança sobre a atividade, separe as revistas e jornais e fale que
é hora de procurar imagens das profissões que foi mostrada durante a semana,
auxilie a procurar e a recortar, contem quantas imagens acharam e depois deixe
a criança colar.
Durante a atividade fale sobre a importância das profissões encontradas,
questione a criança se sabe o que cada uma faz, suas funções.
Objetivos da atividade: aprender as profissões e suas funções, contagem oral,
desenvolver a coordenação motora fina, desenvolvendo habilidades manuais,
estimular a observação e a identificação de imagens diversas.
Campos de experiência:
Corpo, Gestos e Movimentos (EI02CG05);
Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações (EI02ET07).

Seguem exemplos:

30/04 SEXTA-FEIRA
Atividade: “Musicalização”
Música: “Profissões” - Jardim de infância (Espacial kids)
Segue o link: https://youtu.be/Vf93XQ40TPM
A música fala sobre profissões e suas funções. Converse com a criança sobre
a música, fale que amanhã é sábado e vamos comemorar o Dia do Trabalho,
essa é uma data muito importante e especial, fale que todas as profissões são
muito importante para a nossa sociedade e que cada uma desempenha uma
função.
Objetivos da atividade: desenvolver a linguagem oral a partir da música,
estimular a memória e a percepção visual, conhecer e indentificar os profissionais
e suas funções, sensibilizar os alunos quanto a valorização e a importância dos
profissionais em nossa sociedade.
Campos de experiência:
Escuta, fala, Pensamento, e imaginação (EI02EF02);
Traços, Sons, Cores e Formas (EI02TS03).
Seguem imagens com a letra da música do vídeo musical:

OBSERVAÇÃO: Durante a realização das atividades as famílias podem registrarem
através de fotos, vídeos ou também relatando por escrito como foram e nos
enviarem. Qualquer dúvida estamos a disposição.

Professoras Aline e Thaís

